
 

 

  01.01.2019מבנה הפרשות אחיד החל מ 
 

(למעט מעסיקים  כל המעסיקים במשק עלחלה  ממוכן חובת הדיווח במבנה אחיד באמצעות קובץ נתונים
  .)01.2020ל נדחה  –עובדים  10מתחת ל 

  .עיותכמה שפחות ב לצלוח את התקופה הקרובה עם המעסיקים, ציין מספר דגשים שיעזרו לכםנבמאמר זה 
 

הולך קרה ולשינוי הגדול שכו ערנאו שלא  ,עדיין לא מכירים את הנושאיצגים לא מעט מעסיקים ו/או מי
קיימת חשיבות עצומה  ,כמו בכל שינוי גדול שמתרחש .בכל מה שקשור לדיווח במבנה האחיד ,לקרות
 10% כ ננומניסיו .בכלל בעיותאל תצפו שלא יהיה למרות היערכותכם, אך  .מועד היערכות מבעודה לאופן

מול הקופות השונות עד  נקלטים באופן אוטומטי ע"י הקופות ויש לטפל בהם לאמהדיווחים החודשיים 
  .לקליטתם הסופית

 
 :רקע

 בוצע) 2014 – תשע"ד( גמל תשלומים לקופת) קופות גמל( במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
ים תחילה על מעסיק הוחלהנושא  .עבור עובדיו פנסיוניותההפרשות בדיווחי המעסיק לל מה שנוגע דר בכס

כיום מחוייבים כל המעסיקים . המעסיקים ובהדרגה נכנסו יתר 01/2016) שכר( עובדים ומעלה 100 עם
  .כל המעסיקים במשקהחובה הנ"ל תחול על  2001/20 שכרהחל מעובדים.  10מעל 

 
  :חובת המעסיק

על המעסיק העלה כי קיימות בעיות בקליטת הכספים, ) חוזרהיזון (במידה והמשוב כי  לחוק קובע התיקון
  .שהם תחת אחריותו ,במבנה האחיד גדריםהמו ,לטפל בכלל הדיווחים השגויים והתקלות

 
על המעסיקים, לרבות  ,התקנות מטילות את מלוא האחריות להעברת הכספים ולדיווח כאמור לקופת הגמל

  .הטלת עיצומים כספיים גבוהים
 

  :החלטה איך לדווח במבנה האחיד –שון אר שלב
ע"י  חברת התפעול בדרך זו כל נושא הדיווח והבקרה מטופלים באמצעות –באמצעות חברת תפעול  .1

 .במבנה האחיד ,חים בעולם הגביהמואנשי מקצוע מ
 לבצע זאת באופן ובלבד ועליהמעסיק  בדרך זו כל נושא הדיווח והבקרה הוא בטיפול – ע"י המעסיק .2

 .לטפל בה מול הקופות השונות וכל שגיאה המוגדרת באחריות המעסיק עלי .שוטף
 :הגדרת פרטי הקופות במערכת השכר –שני  שלב

 במידה !! קריטי שלבזהו בשלב זה תצטרכו לאסוף את פרטי הקופות ולעדכן אותם בתוכנת השכר,  .1
, סוג קופה אוצר שאינם תואמים ח.פ וקוד לדוגמה( נכון בתוכנת השכרוהפרטים לא יהיו מוגדרים 

 אם  ,בנוסף .שגוי כבר בשלב הראשוני ולא יפוצל לקופותכייפול  הקובץ') שאינו מתאים לח.פ וכו
להפיק  קופה שאינה תואמת את הקופה שלו בפועל, כספים לא ייקלטו והמעסיק יצטרך וגדר לעובדת

כמובן שיש עוד לא מעט ה. שוטף להעברה ודיווח לקופה הנכונ וקובץ )ףהחזרת הכס( קובץ שלילי
 .להמשךמאד  קריטישגיאות שיכולות להתרחש ולכן שלב זה הוא 

ה והפקת טבל הקופות חברת התפעול אחראית לבדיקה מול יאז ,אם המעסיק התקשר עם חברת תפעול .2
 .עם כל פרטי הקופות למעסיק על מנת שיעדכן בתוכנת השכר

לחברות  לפנות עליו .שלב זה מבוצע ע"י המעסיק יאז ,ם המעסיק לא התקשר עם חברת תפעולא .3
 .הקופות ולעובדים לקבלת פרטי) במידה וקיימים( סוכני הביטוח הביטוח,

  :הפקת הקובץ והדיווח –שלישי שלב 



 

 

 ביצוע התשלום רק לאחריש לשים לב שאת הקובץ יש להפיק  .בשלב הזה המעסיק מפיק את הקובץ .1
יש  .)הקובץ במידה והמעסיק מבצע סליקה כספית באמצעות המתפעל אז קודם מפיקים את( בפועל

  .לעדכן בתוכנת השכר אסמכתא ותאריך ערך ואז להפיק את הקובץ
 שימו ( התפעול לעלות את הקובץ בפורטל של חברת ועלי יאז ,אם המעסיק התקשר עם חברת תפעול .2

הגדירו במפורש שיש לדווח  התקנות). באמצעות מייל כיוון שזה לא מאובטחב אין לשלוח את הקובץ ל
לפורטל של חברת  DESKTOP מה יעלה לכן חשוב מאד שהקובץ .את הקובץ רק באופן מאובטח

  .התפעול
או  ,הקופות של בפורטלים ,עלות כל קובץ בנפרדהעליו ל ,תפעולאם המעסיק לא התקשר עם חברת  .3

 .)קיימת עלות( יוניתמסלקה הפנסדרך העלות הלחילופין ל
  :)היזון טכני( קבלת היזון ראשוני –רביעי לב ש
 אישור שעות לאחר שידור הקובץ יתקבל  3עד :אם המעסיק התקשר עם חברת תפעול .1

של השגיאה  חברת התפעול תעביר פענוח .בקובץהאם הקובץ עבר תקין טכני או שקיימת שגיאה 
אותו שוב לפורטל של חברת  לתקן את הטעות, להפיק קובץ מתוקן ולעלות ואיך עליו תוותנחה א
 .התפעול

אישור האם הקובץ  עות לאחר שידור הקובץ יתקבלש  3 עד :תפעולאם המעסיק לא התקשר עם חברת  .2
להבין איך לתקן אותה , השגיאה לפענח את המעביד על .תקין טכני או שקיימת שגיאה בקובץעבר 

 .לפורטל במערכת השכר, להפיק קובץ מתוקן ולעלות אותו שוב
 :)סטטוס קליטת הכספים( קבלת היזון מסכם –חמישי שלב 
 קיימים .קליטת הכספים הודעה לגבי סטטוס מעסיקהגופים המוסדיים מחויבים להעביר ל ,ימי עסקים 5תוך 

  :)מצבים 4 יהיו 05/2019 מ( מצבים 3
 שומה נקלטהר.  
  רשומה בטיפול יצרן.  
  רשומה הועברה לטיפול מעסיק. 
ועבור כל  שוטף אם המעסיק התקשר עם חברת תפעול, חברת התפעול תבצע בקרות עבורו באופן .1

 על מנת) במידה וקיימים( לסוכנים ואותם כספים שלא נקלטו בתוכניות העובדים היא תפנה לקופות ו/א
תמיד  וכלהמעסיק יבמקביל  ותם.תעדכן א ולבסוף לדאוג שהכספים ייקלטו בהקדם בתוכניות העובדים

שקיפות ( התפעול וכן בהערות של מנהל התיק לצפות בסטטוס קליטת הכספים בפורטל של חברת
 ).מלאה

  :בנוסף חברת התפעול תפיק עבור המעסיק .2
 .בסיום עבודה 161 דוחות עזר ל .2.1
 .ות מאזן שנתייםיתר דוח .2.2
 ם.אישורי מס שנתיי .2.3

 בכל ופן שוטף ולטפלעליו לבצע בקרות בא ,תפעול אם המעסיק לא התקשר עם חברת .3
 . שגיאות שהוגדרו תחת טיפולו מול הקופות השונות ומול הסוכנים ןאות
 לסיכום

 .הפנסיוני ליותר מדויק ונכון ולםהפך את כל הע ,מצד אחד המעבר לפורמט הדיווח הנ"ל ,כפי שניתן לראות
שגיאות שמוגדרות תחת  ןלבצע בקרה ולטפל בכל אותם, דווח, לשלללמעסיק הקים חובה ני אך מצד ש

   .להתקשר עם חברת תפעול שתלווה אותו בעולם הסבוך הזה ,או לחילופין ....יפולוט
  


